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Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: Ομιλία Συνδυασμού – Αίγλη Ζαππείου 

Σας καλωσορίζω στην πρωτοφανή μεγάλη εκδήλωση του συνδυασμού μας 

το επιμελητήριο μας, που  με αφετηρία το Ζάππειο, ξεκινά μια νέα εποχή 

για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  

Κύριοι Βουλευτές, 

Κύριοι Δήμαρχοι, 

Συνάδελφοι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων 

Αγαπητοί Ολυμπιονίκες, 

Κύριε Πολίτη, 

Αγαπητοί συνυποψήφιοι, 

Φίλες και φίλοι, 

 

Βλέπω χαμόγελα και χαρούμενα πρόσωπα. Είμαστε αισιόδοξοι και θα 

παλέψουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα τα χαμόγελα των μελών μας, και 

μετά την εκλογική μάχη. Όταν το ΕΕΑ θα αναλάβει τον ρόλο που του 

αρμόζει στα δημόσια πράγματα. Γιατί KAI θέλουμε KAI μπορούμε. Και το 

έχουμε αποδείξει. 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ας δούμε όμως σε ποιο ακριβώς περιβάλλον προσπαθεί να επιβιώσει 

σήμερα ο επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος, ο κάθε επιχειρηματίας. Δεν θα 

πρωτοτυπήσω αν υποστηρίξω ότι η κατάσταση στην αγορά, είναι κάτι 

παραπάνω από τραγική. Η πραγματική οικονομία υποφέρει, και είναι κάτι 

ορατό σε όλους σας. Τα μέτρα που έχουν επιβληθεί, όπως η 

υπερφορολόγηση, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η διαρκής 

πίεση, αυξάνουν την ύφεση, και έτσι επέρχεται η ραγδαία μείωση των 

εισοδημάτων των πολιτών, και ο τζίρος των επιχειρήσεων. Ζούμε σε 
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κατάσταση έκτακτης ανάγκης χρόνια τώρα, ελπίζοντας σε αναστροφή του 

αρνητικού κλίματος. Επειδή όμως μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, και 

είμαι αρκετά ρεαλιστής για να πιστεύω σε θαύματα, ο μόνος δρόμος που 

υπάρχει είναι αυτός των μικρών, και μεγάλων αλλά κυρίως ουσιαστικών 

αλλαγών, που θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε επιτέλους το δρόμο προς 

την ανάπτυξη. Κατ΄ αρχήν πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Να δούμε 

την κατάσταση με μία άλλη ματιά, και να αφήσουμε στην άκρη 

παρωχημένες πρακτικές. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Στο θέμα του 

επιχειρείν είναι αναγκαίο να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 

συνέργειες. Αυτό επιτάσσει η εποχή, αυτό απαιτούν οι συνθήκες. 

Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, από αυτά που 

πετυχαίναμε κάποτε δρώντας κατά μονάδες. Παράλληλα χρειάζεται 

περισσότερη επιμόρφωση, να ποντάρουμε στην καινοτομία, εκμετάλλευση 

των νέων τεχνολογιών. Είναι εντυπωσιακό το πώς κινείται σήμερα το 

σύγχρονο εμπόριο. Κυρίως ηλεκτρονικά, εκμηδενίζοντας αποστάσεις, 

ιδεοληπτικά στερεότυπα, διαφορά στις κουλτούρες των λαών. Σε μία 

πλήρως παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, είναι λογικό να 

παγκοσμιοποιηθούν και οι συναλλαγές. Δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να 

είναι σαν το μικρό ανυπότακτο γαλατικό χωριό, σε κόμιξ του Αστερίξ. 

Απομονωμένη και χωρίς προοπτικές ανάπτυξης. Άρα οφείλουμε να 

ανέβουμε στο τρένο της εξωστρέφειας. Η εμπειρία μας από την 

συνεργασία που αναπτύξαμε με την Alibaba, μας δίδαξε πολλά και μας 

έδειξε το πώς πρέπει να κινηθεί η σύγχρονη επιχειρηματικότητα, και με την 

συντονισμένη δράση μας θεωρώ ότι καταφέραμε να δείξουμε αυτό τον 

δρόμο και σε πολλούς Έλληνες επιχειρηματίες. Στο ίδιο πλαίσιο οφείλουμε 

να αναδείξουμε τα εκλεκτής ποιότητας ελληνικά προϊόντα. Έτσι θα 

στηρίξουμε και την πρωτογενή παραγωγή, και χιλιάδες μικρομεσαίους που 

ασχολούνται με αυτήν. Μεγάλο όπλο που μπορούμε να το 

εκμεταλλευθούμε ακόμα περισσότερο είναι βέβαια ο τουρισμός μας, η 

«βαριά βιομηχανία» της χώρας και η ελπίδα μας για καλύτερες μέρες, σε 

μία σωρεία επαγγελμάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. 

Κυρίως όμως πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να αλλάξουν πολλά 
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κακώς κείμενα, στην πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Για 

παράδειγμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους τόσους 

φόρους, και τις επιβαρύνσεις που έχει σήμερα ένα νοικοκυριό, και κυρίως 

μία μικρομεσαία επιχείρηση ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Μαζί με 

τις παράλογα υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, ουσιαστικά λειτουργούμε 

ως συνέταιροι του κράτους. Για πόσο ακόμα οι μικρομεσαίοι θα είναι οι 

βασικοί αιμοδότες των κρατικών εσόδων; Όχι για πολύ. Οι αντοχές μας 

έχουν ξεπεραστεί, και χρειάζεται εδώ και τώρα ένας επαναϋπολογισμός 

των βαρών, που απομακρύνουν την πιθανότητα ανάκαμψης. Σε αυτόν τον 

τομέα πρέπει να στηριχθούν έμπρακτα οι ελληνικές επιχειρήσεις, και 

επιτέλους η χώρα μας να γίνει φιλικότερη προς την επιχειρηματικότητα. 

Επενδύσεις χρειάζονται, που θα αυξήσουν τις θέσεις απασχόλησης, τα 

έσοδα του κράτους, τις εισφορές προς τα ταμεία. Και βέβαια επίλυση 

κρίσιμων ανοιχτών θεμάτων όπως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που 

απειλούν με τη Δαμόκλειο σπάθη να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των 

περισσοτέρων Ελλήνων. Να προχωρήσουν επίσης και κάποιες ρυθμίσεις, 

που θα δώσουν το δικαίωμα στην ελπίδα, όπως η Δεύτερη Ευκαιρία. Ο 

στόχος πρέπει να είναι να λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

υγιείς επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε ή να γίνουμε όλοι μας 

δημόσιοι υπάλληλοι. Για να γίνει ανταγωνιστική μία οικονομία, απαιτείται 

ένας ισχυρός ιδιωτικός τομέας. Ανέφερα προηγουμένως, την ανάγκη 

άσκησης πιέσεων προς όλους τους υπεύθυνους. Οι φορείς που μπορούν να 

ασκήσουν επιτυχώς αυτές τις πιέσεις, με ξεκάθαρη στόχευση, με μελέτες, 

και χωρίς λαϊκισμούς, δεν είναι άλλοι από τα επιμελητήρια. Εδώ έρχεται 

και η δική σας, η δική μας δυνατότητα παρέμβασης. Δίνοντας ισχύ στο ΕΕΑ, 

στο «Επιμελητήριο Μας», δίνετε στήριξη σε όλο τον κλάδο των 

μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Κάνετε ακόμα πιο δυνατή 

τη φωνή σας. Αποκτούν άλλη βαρύτητα οι απόψεις σας, και πιο στέρεες 

βάσεις οι διεκδικήσεις σας. Στηρίζοντας τον συνδυασμό μας, στηρίζετε τη 

δουλειά σας, επενδύετε στο μέλλον όλων μας. Δίνετε προοπτική και 

δύναμη στο όραμα μας, για ένα ισχυρό και παρεμβατικό επιμελητήριο, 

όραμα που θεωρώ ότι μοιραζόμαστε. 
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«Δεν θα μας χαριστεί τίποτα. Εμείς θα το κατακτήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι 

είμαστε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το επιμελητήριο με τα 

περισσότερα μέλη στη χώρα. Και εδώ, όπως λέει και το όνομα, δεν χωράνε 

ερασιτεχνισμοί, ούτε και μαθητευόμενοι μάγοι. Είναι καιρός να δείξουμε 

και τη δύναμη και την αποφασιστικότητα των μικρομεσαίων. Έφτασε η 

κρίσιμη ώρα των αποφάσεων. Μόνο στο δικό σας χέρι, είναι η εικόνα του 

επιμελητηρίου του αύριο.  Ή παραμένετε αδρανείς και αναποφάσιστοι, και 

επιστρέφουμε στην ανυποληψία, ή μας δίνετε το δικαίωμα να συνεχίσουμε 

να απαιτούμε λύσεις, για τα κοινά μας προβλήματα για να προσφέρουμε 

στα μέλη μας ακόμα υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες. Μπορούμε να σας 

κοιτάξουμε κατάματα και να μιλήσουμε από καρδιάς, γιατί στεκόμαστε 

με ψηλά το κεφάλι. Αυτοί είμαστε, επαγγελματίες που καλύπτουν ένα 

ευρύτατο φάσμα από όλους τους κλάδους, που εκπροσωπούνται στο 

επιμελητήριο, αυτό είναι το πρόγραμμα μας, και σας το ανακοινώνουμε 

γιατί δεν φοβόμαστε την ανάληψη της ευθύνης. Όπως παρουσιάσαμε 

ισχυρό έργο στη θητεία που ολοκληρώνεται τώρα, είμαστε σίγουροι ότι το 

ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον. Επειδή ακριβώς εκεί στοχεύουμε. Σε ένα 

μέλλον καλύτερο, πιο φωτεινό, πιο αισιόδοξο. Με το Επιμελητήριο Μας 

στην πρώτη γραμμή.» 

 

Πριν από έξι χρόνια ζητήσαμε και πάλι την ψήφο σας. Με ταπεινότητα σας 

ανακοινώσαμε, τα 10 πράγματα που θέλουμε να κάνουμε ώστε να 

αλλάξουμε τη μορφή του ΕΕΑ. Τελικά κάναμε πολλά περισσότερα. Σας 

θυμίζω μερικά: 

1. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο 

Επιμελητήριο της χώρας. Ποιος ήταν ο Πρόεδρος του;  

 

Κανείς δεν τον ήξερε! 

 

Μετά από έξι χρόνια, και μας γνωρίζουν, και αναγνωρίζουν όλοι το 

έργο μας. 
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α. Μεταξύ 2005-2011 400 φορές αναφέρθηκε το όνομα του ΕΕΑ 

στον έντυπο κ ηλεκτρονικό τύπο 

β. Μεταξύ 2011-2017 η λέξη ΕΕΑ έχει αναφερθεί πάνω από 50.000 

φορές σε όλα τα μέσα ενημέρωσης 

γ. Δώσαμε συνεντεύξεις σε όλα τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά, σε 

Αμερικάνικα κανάλια αλλά και σε Ασιατικά που είχαν παγκόσμια 

προβολή. 

 

2. Αλήθεια, θυμάται κανείς τις ουρές του ΕΕΑ; 

 

Ξεκινούσαν από τον πρώτο όροφο και έφταναν μέχρι την οδό 

Πανεπιστημίου! 

  

Σήμερα, σε έναν πολύ όμορφα διαμορφωμένο χώρο, η μεγαλύτερη 

αναμονή δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά, και το 30% των μελών μας 

εξυπηρετείται ηλεκτρονικά.  

 

Δεσμευόμαστε ότι στην επόμενη διετία: 

α.   Δεν θα υπάρχει μητρώο.  

β. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω υποδομών back office 

και θα δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να λύνουν τα προβλήματά 

τους τα μέλη μας μέσω του internet. 

Δεν είναι δουλειά μας να βγάζουμε πιστοποιητικά.  

 

Δουλειά μας είναι να προσφέρουμε πραγματικές υπηρεσίες. 

 

3. Θυμάται κανείς τους χώρους του Επιμελητηρίου; 

 

Έμπαιναν άνθρωποι μέσα και νόμιζαν πως θα καταρρεύσει! 

Έπεφταν σοβάδες! 
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Σήμερα έχουμε: 

Α. Έναν πολύ περιποιημένο χώρο αντάξιο του Επιμελητηρίου. 

Β. Δημιουργήσαμε μια μεγάλη αίθουσα που καλύπτει τις ανάγκες 

των σωματείων, και των συλλόγων, εντελώς δωρεάν. 

Γ. Αγοράσαμε έξι νέα γραφεία, και όλες οι υπηρεσίες είναι στον ίδιο 

χώρο, και τέλος 

Δ. Κάναμε μια αίθουσα διοικητικού συμβουλίου ευρωπαϊκού τύπου, 

που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιαδήποτε αίθουσα 

συνεδριάσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

4. Παραλάβαμε ένα επιμελητήριο, χωρίς Ταμείο, όταν αναλάβαμε τη 

διοίκηση. 

 

Όλοι θυμάστε ότι έγινε το κούρεμα ομολόγων με αποτέλεσμα τα 

10.000.000 ευρώ που είχαμε στην τράπεζα να γίνουν 1.500.000 ευρώ 

και χωρίς να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.  

 

Παρ’ όλα αυτά, δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο πλεόνασμα όλων των 

εποχών στο ΕΕΑ, στη θητεία μας! 

 

7.300.000 ευρώ και είναι πολύ μεγαλύτερο αν σκεφθεί κανείς ότι την ίδια 

περίοδο είχαμε 27% λιγότερα έσοδα λόγω των λουκέτων των 

επιχειρήσεων, και κατ’ επέκταση των συνδρομών. και τέλος προσθέστε 

ακόμη ότι προσλάβαμε 22 εργαζόμενους παραπάνω. Πώς το καταφέραμε 

αυτό; 

 

a. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ – 630.000 το χρόνο, 2site 50.000€ το χρόνο – άρα στην εξαετία 

μας έμειναν 3.600.00€ 

b. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (INTERCONTINENTAL) 120.000€ το χρόνο – 15 εκδηλώσεις που 

κόστιζαν 25.000€ 

c. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – πάνω από 200.000€ το χρόνο  - σήμερα 0€ 

Σεβαστήκαμε κάθε ευρώ του μικρομεσαίου επαγγελματία. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Δώσαμε για πρώτη φορά σε όλες τις επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου, ένα 

κοινωνικό μέρισμα όπως λέμε σήμερα, δηλαδή στις επιχειρήσεις με 

εισόδημα έως 10.000€, παρείχαμε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και 

ξένων γλωσσών για τα παιδιά τους, για ένα χρόνο δωρεάν και δώσαμε 

δωροεπιταγή 300€ για τα άμεσα έξοδά τους. 

Στηρίξαμε ανθρώπους που λόγω της οικονομικής κρίσης, γίνανε θύματα, 

με αποτέλεσμα να χάσουν ακόμα και τη ζωή τους στηρίζοντας την 

οικογένειά τους (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ) 

Μοιράσαμε πάνω από 150.000 ευρώ, στις ευπαθείς ομάδες οχτώ δήμων, 

αλλά και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ένα έργο που αναγνωρίστηκε 

Πανελλαδικά. 

Χτες ακόμα, στηρίξαμε τους πλημμυροπαθείς σε Μάνδρα και Ν. Πέραμο, 

στέλνοντας έξι φορτηγά με νερά και τρόφιμα. Για πρώτη φορά το ΕΕΑ ήταν 

παρών στη στήριξη των ανισοτήτων που δημιουργεί η ύφεση ΕΜΠΡΑΚΤΑ. 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Εκπαιδεύσαμε στην εξαετία πάνω από 15.000 επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις, σε διάφορα προγράμματα. Χρηματοδοτήσαμε πάνω από 

2.000 επιχειρήσεις και σε πολλές φορές η χρηματοδότηση, όπως τα 

συνεργατικά δίκτυα έφτανε τις 50.000 ευρώ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

Για πρώτη φορά το ΕΕΑ συμμετέχει σε δεκάδες προγράμματα του ΕΣΠΑ, 

της περιφέρειας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μέχρι να αναλάβει η δική 

μας διοίκηση στο ΕΕΑ, η λέξη προγράμματα για τη στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν άγνωστη λέξη. 
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Φτάσαμε δίπλα στον κάθε μικρομεσαίο, στη γειτονιά του με πάνω από 30 

εκδηλώσεις στους Δήμους, μιλώντας μαζί τους για τη φορολογία, για το 

ασφαλιστικό, για την ανάλυση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για κάθε θέμα 

που τους απασχολεί.  

Βραβεύσαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αισθανόμαστε μεγάλη 

χαρά, που αυτό αποτέλεσε την αφορμή οι επιχειρήσεις αυτές να 

καταφέρουν να φτάσουν ψηλότερα, και η βράβευσή τους να αποτελεί 

πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτές. 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου μπορεί και συναντάται με τον 

Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, με τους αρχηγούς των μεγάλων 

κομμάτων. Για να μεταφέρει τον παλμό της αγοράς και τα προβλήματα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν έχουμε ποτέ αρνηθεί, τη συμπαράστασή 

μας και την παρουσία μας σε όλα τα σωματεία που υπάρχουν στο ΕΕΑ, και 

θυμίζω ότι κάναμε πάνω από 30 συναντήσεις με Υπουργούς και τα 

σωματεία. Είμαστε παρόντες με τους Κλάδους που εκπροσωπούμε στο 

ΕΕΑ, σε κάθε νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Καταφέραμε και αλλάξαμε 

οχτώ υπουργικές αποφάσεις. Θυμίζω μερικές: σχέσεις περιπτερούχων με 

δήμους, Αιγιαλίτιδα ζώνη, κατάθεση φορολογικής δήλωσης ασφαλιστών 

κλπ. 

 Φέραμε τους Υπουργούς και τους αρμόδιους παράγοντες της Πολιτείας, 

μέσα στο Επιμελητήριο για να μας εξηγήσουν τις πολιτικές που 

εφαρμόζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (Ποιος δεν θυμάται τον 

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ, ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, 

ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ, ΣΤΕΡΓΙΟ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ και πολλούς άλλους). 

Για πρώτη φορά, το ΕΕΑ στέλνει επιστολή κάθε χρόνο, σε όλα τα σωματεία 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ρωτώντας τους αν θέλουν από μεριά μας 

δωρεάν εκπαίδευση, μελέτες, προβολή του επαγγέλματός τους. Είμαστε 

ένας ζωντανός οργανισμός. 
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Μάθαμε στο ΕΕΑ τι είναι οι Βρυξέλλες. Γνωρίσαμε τους Ευρωβουλευτές 

μας, μεταφέραμε τα προβλήματά μας, γνωρίσαμε τους Επιτρόπους και 

καταλάβαμε ότι για να συμμετέχουμε στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε ένα 

ινστιτούτο. Έτσι δημιουργήσαμε το ινστιτούτο πολιτικής και μελετών του 

ΕΕΑ, με πρόεδρο τον καθηγητή  ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ για να μπορούμε την 

επόμενη φορά, να σταθούμε ακόμα πιο επάξια σε αυτόν τον χώρο.  

Αλήθεια, είχε φανταστεί κανείς, ότι ο Πρόεδρος του ΕΕΑ θα κανόνιζε 

συνάντηση του πρωθυπουργού της χώρας με τον ΤΖΑΚ ΜΑ, το αφεντικό 

της ALIBABA στην μακρινή Σανγκάη της Κίνας; Κι όμως ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ. 

 

Αγαπητοί φίλοι,  όπως ξέρετε καταργήθηκε η υποχρεωτική συνδρομή στα 

Επιμελητήρια. Εμείς το θεωρούμε αυτό πρόκληση. Δημιουργήσαμε και 

δημιουργούμε υπηρεσίες προσφοράς στα μέλη μας, και καταφέραμε ήδη 

το 70% των μελών μας, να πληρώνει τη συνδρομή του. Αυτό έγινε και τα 

δύο προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν υποχρεωτική. 

ΟΜΩΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ, ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Θέλουμε πλέον ένα Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο. 

1. Άμεσα δημιουργούμε ομάδα υποστήριξης, με φοροτέχνες και 

δικηγόρους, για τη στήριξη των μελών μας στα κόκκινα δάνεια, για να 

μπορούν να συμμετέχουν στη δεύτερη ευκαιρία. 

2. Θα διαπραγματευτούμε μαζί με την ΚΕΕΕ για τα πνευματικά 

δικαιώματα, και για τα δικαιώματα στα καλωδιακά κανάλια. 

3. Ξεκινάμε την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσώπων με την 

δημιουργία κέντρων πιστοποιήσεων  

4. Δημιουργούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα, με δωρεάν πρόσβαση στα μέλη 

του ΕΕΑ, με λογισμικό που διευκολύνει στον προγραμματισμό της 
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επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δηλαδή έλεγχο βιωσιμότητας της 

υφιστάμενης επιχείρησης και της οργάνωσης μιας νέας ιδέας. 

5. Θα εκπαιδεύσουμε τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους σε 

διαγωνισμούς δημοσίου 

6. Δημιουργούμε εκπτωτική κάρτα μελών του ΕΕΑ, με παροχές από τις 

επιχειρήσεις του ΕΕΑ στις επιχειρήσεις του ΕΕΑ ώστε να έρθουν σε 

επαφή μεταξύ τους όλα τα μέλη. 

7. Ήδη ξεκινήσαμε και υποστηρίζουμε όσους θέλουν να ανοίξουν τη δική 

τους επιχείρηση, συμβάλλοντας στο επιχειρείν, δημιουργώντας  τη δική 

μας θερμοκοιτίδα σε συνεργασία με άλλους φορείς και κυρίως δήμους. 

Παράλληλα οικοδομούμε σχέσεις συνεργασίας με τα ΑΕΙ, και τα 

ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων μας. 

8. Προγραμματίζουμε τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στο 

ΕΕΑ προς όφελος των μελών μας. 

9. Δημιουργούμε σε κάθε δήμο της επιρροής του ΕΕΑ, τον σύμβουλο του 

επιχειρηματία, με σκοπό την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξή του, την 

ενημέρωση των τοπικών επαγγελματιών. 

10. Δημιουργούμε δική μας ομάδα υποστήριξης στις Βρυξέλλες, ώστε να 

αντλήσουμε κεφάλαια και χρηματοδοτικά εργαλεία για λογαριασμό των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας. 

11. Και βέβαια παλεύουμε για μια άλλη πολιτική, που θα στηρίζει την 

ανάπτυξη, διευρύνοντας την φορολογική βάση με κεντρικό σύνθημα 

ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ 

 

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της ομιλίας μου, έχω την ανάγκη να σας 

εκμυστηρευθώ κάτι. Σε προηγούμενες αναφορές μου για τον συνδυασμό 

μας, τόνιζα πάντα ότι δεν είμαστε εξαρτημένοι από κανένα κόμμα, ότι δεν 

είμαστε δεκανίκι κανενός. Ότι δεν είμαστε κομματικοποιημένοι. Ήταν 

ψέμα. Είμαστε πλήρως κομματικοποιημένοι. Στηρίζουμε και παλεύουμε 

για το κόμμα της καρδιάς μας. Το κόμμα του Έλληνα επιχειρηματία!!! 

Βλέπετε, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, δεν φοράμε γυαλιά με ροζ, μπλε, 
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πράσινο ή κόκκινο τζάμι. Αποτελούμε παράδειγμα για τα πολιτικά 

κόμματα. ΣΥΝΕΣΗ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Άλλωστε η ένωση τόσων 

πολλών ανθρώπων, με διαφορετικές πολιτικές και κομματικές αφετηρίες, 

έχουν σαν σκοπό, ένα Επιμελητήριο στην υπηρεσία των μελών του και της 

Εθνικής Οικονομίας. Είμαι πολύ υπερήφανος για το Συνδυασμό μας, το 

συνδυασμό  «το Επιμελητήριό μας».  

ΜΕ 160 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, που εκπροσωπούν 70 επαγγέλματα, που έχει στις 

τάξεις του 40 Προέδρους σωματείων, 6 Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο της 

ΓΕΣΒΕΕ, το γιο ενός Ολυμπιονίκη. Που έχει για υποψήφιό του τον 

θριαμβευτή της Εθνικής Ελλάδας το 1987, τον προπονητή και φίλο Κώστα 

Πολίτη. Που εκπροσωπεί την επιχειρηματικότητα σε 25 δήμους της Αττικής, 

από το Χαϊδάρι έως το Σούνιο και από το Μοσχάτο έως τον Ωρωπό.  

Στην προεκλογική περίοδο φάγαμε λάσπη, ζητήθηκε ακόμη και η 

αποπομπή μας από τις Εκλογές, και προσωπικά με έχουν κατατάξει σε τρία 

διαφορετικά κόμματα. Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι όσο είμαι 

Πρόεδρος του ΕΕΑ, δεν ανήκω και δεν θα ανήκω σε κανένα κόμμα ούτε 

πρόκειται να είμαι υποψήφιος σε κανένα από αυτά. Γιατί θεωρώ πολύ 

μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ εσάς. 

Εμείς δεν βλέπουμε αντίπαλους συνδυασμούς. Για εμάς είναι όλοι 

συνάδελφοι, και να είστε βέβαιοι ότι σε ότι μας αφορά θα τους καλέσουμε 

πάλι από κοινού, όπως κάναμε μέχρι σήμερα, να συμμετέχουν στη 

Διοίκηση και σε όλες τις θέσεις του Επιμελητηρίου, γιατί έχουμε μόνο να 

κερδίσουμε περισσότερα ενωμένοι. Γιατί για εμάς στις 5 Δεκέμβρη τα 

προβλήματα θα είναι τα ίδια, και μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα λύσουμε. 

Έχουμε μαζί μας ανθρώπους που έχουν όραμα, για την οικονομία και την 

Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας ανθρώπους που πασχίζουν καθημερινά για να 

επιβιώσει η επιχείρησή τους. Όλοι μας οι υποψήφιοι άφησαν στην άκρη τις 

κομματικές αγκυλώσεις, και συντάχθηκαν στον αγώνα για τη μεγάλη 

ανατροπή.  
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Για εμάς στο Επιμελητήριο Μας, προέχει μόνο η πρόοδος του συναδέλφου 

μικρομεσαίου, του ελεύθερου επαγγελματία, του εμπόρου. Γιατί με την 

πρόοδο όλων αυτών, θα έρθει και η πρόοδος της χώρας. Αυτός είναι ο 

μεγάλος στόχος. Και για να επιτευχθεί απαιτείται ενότητα και κοινός 

βηματισμός. Μακριά από μικροπολιτικά συμφέροντα που μας 

δηλητηριάζουν, μας διασπούν και μας αποσυντονίζουν. Με το βλέμμα 

στραμμένο μόνο στο κοινό καλό. Δεν μας πτοούν διχαστικές πρακτικές, 

άναρθρες κραυγές λαϊκισμού, και προσπάθειες εκφοβισμού. Γιατί ξέρω 

καλά, ότι αν είμαστε ενωμένοι, δεν μπορεί να μας ακουμπήσει τίποτα. Ας 

πορευθούμε λοιπόν όλοι μαζί, με τον συνδυασμό νίκης, για να δώσουμε 

στο Επιμελητήριο Μας, την ώθηση που χρειάζεται, προκειμένου να 

στηρίξει αποτελεσματικότερα όλους σας, όλους μας, όλη την 

επιχειρηματική κοινότητα που διψά για δημιουργία και πρόοδο. Καθένας 

από εσάς που είστε σήμερα εδώ έχει και έναν φίλο που ψηφίζει, έναν 

γείτονα, ένα συνάδελφο. Μιλήστε με τους υποψήφιούς μας, χρειαζόμαστε 

την ψήφο του καθενός και της καθεμιάς. Σας χρειαζόμαστε όλους. 

Και θέλουμε και μπορούμε. Εσείς είστε οι τελικοί κριτές, και από τη δική 

σας συμμετοχή και την στήριξη, αντλούμε δύναμη. Καλό αγώνα λοιπόν 

στους υποψήφιους του συνδυασμού μας, και είμαι βέβαιος ότι θα 

μπορούμε να πούμε περισσότερα από τις 5 Δεκεμβρίου και μετά. Τότε θα 

γίνει η μεγάλη στροφή για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το 

Επιμελητήριο όλων σας, το Επιμελητήριο μας.   
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Αγαπητοί φίλοι, 

 

Πήραμε ένα Επιμελητήριο στα πρόθυρα κατάρρευσης. 

 

Ονειρευτήκαμε ένα Επιμελητήριο Ευρωπαϊκό - που θα βοηθάει τις 

επιχειρήσεις μέλη του να ανοίξουν τα φτερά τους. 

 

Κάναμε πολλά, και είμαστε στα μέσα της διαδρομής προς το όνειρο μας. 

 

Πάμε να νικήσουμε για να κάνουμε το όραμα μας για τους 

Μικρομεσαίους Επιχειρηματίες πραγματικότητα! 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 

 

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ!!       

 

Να ανέβει η Εκλογική και η Εκτελεστική Επιτροπή επάνω. 

 

Παρακαλώ όλους τους υποψηφίους να σηκωθούν όρθιοι και να τους 

δείτε όλοι.  

Είμαι πολύ περήφανος για όλους σας! 

Σας ευχαριστούμε όλους! 


